
Samen expert op inhoud 
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Voorbeeld regio Zwolle



Regio bijeenkomsten 



Ondersteuning d.m.v. co-creatie

• Ontwikkelen door actieve deelname in ontwikkelgroep van de regio

• Expertise inbrengen

• Zorgen voor valide constructie

• Al veel inhoud als mogelijke bouwstenen 

• Ervaren auteurs en daarmee ook capaciteit



Sterke regionale leerroutes op maat

• Kennis van construeren doorlopende routes

• Ervaring gebruiken van zowel VMBO als MBO

• Goede contacten binnen Pro-VSO

• Herkenbaarheid van lokale partners (bedrijven) in materiaal

• Doelstelling van de regio centraal



Samen ontwikkelen - platform 

• Ontzorgen en ontlasten van docenten in de regio

• Delen van materiaal wat ontwikkeld is in de diverse regio’s

• Moderne onderwijs technieken verwerken in materiaal

• Maatwerk en flexibiliteit bieden.



Doorlopende leerlijn “Constructiewerker”

Profiel PIE
+ 80 Techno-Skills

(afhankelijk voorkennis 
leerling)

Keuzevak 
Plaat en constructiewerk

23 Techno-Skills

Keuzevak 
Booglassen

11 Techno-Skills

Keuzevak 
Praktisch Booglassen

11 Techno-Skills

MBO Constructiewerker
49 mbo Techno-Skills

Keuzevak 
Naar keuze



Doorlopende leerlijn “Constructiewerker”

Projectleiding STO

Team vmbo 1

Team vmbo 2

Team vmbo 4

Team vmbo 3
Team ROC



Oproep sterktechniekonderwijs.nl
• Voer activiteiten die door kunnen gaan gewoon uit. 

Achter de schermen kunnen veel activiteiten doorgang vinden, zoals het maken van 
plannen, het op orde brengen van de programma-organisatie, contact leggen met 
scholen en partners in de regio, enz.

• Gebruik de tijd tot de start van het nieuwe schooljaar om alles op orde te 
krijgen om dan een goede doorstart van STO te maken, dat wil zeggen:

– zorg dat de jaarplanning op orde is;

– maak een scholingsplan voor docenten;

– plan de cofinanciering.

• Als u dat wil kunt u dit soort plannen voorleggen aan uw ondersteuner.



Financieel overzicht 



Vragen uit de chat?

• Hier gaan we in op de vragen uit de chat d.mv. vooraf uitgelegde 
spelregels


